Lease a Couch

Lease a Couch
Wil je graag een stijlvolle en duurzame
zetel die lokaal geproduceerd is? Laat
je budget dit (nog) niet toe? Hou je
van afwisseling in je interieur? Wil je
liever nog niet investeren in een mooie,
stoffen zetel omdat je kleine kinderen of
huisdieren hebt? Dan is Lease a Couch
iets voor jou!

Concept

We maakten een selectie van
kwalitatieve, tweedehands zetels, die we
herstoffeerden met natuurlijke stoffen en
vulmaterialen. Het stoffeerwerk doen we
volledig in ons eigen atelier in Gent. Jij
leaset een zetel, maar wij zorgen ervoor
dat de stoffen en onderdelen van de
zetels gemakkelijk gereinigd of vervangen
kunnen worden. Als eigenaar van de
zetels blijven we dus verantwoordelijk
voor hergebruik en recyclage van alle
materialen. Je bent dus zeker dat jouw
zetel na de leaseperiode niet op de
vuilnisbelt belandt! Ben je gehecht geraakt
aan de zetel en wil je deze graag houden,
dan is kopen ook een mogelijkheid.
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Circulair verhaal
De meubelsector is een grote
afvalproducerende sector. Gebruikte en
versleten zetels bestaan uit verschillende
materialen, veelal vulschuimen
en synthetische stoffen die niet
gerecupereerd of gerecycleerd kunnen
worden. De onderdelen worden gelijmd
of geniet en kunnen moeilijk uit mekaar
worden gehaald. Daardoor komt een
versleten zetel bij het brandbaar grof vuil
terecht, einde leven.
Daar willen we verandering in brengen!
Door zitmeubels zo op te bouwen dat ze
wel gemakkelijk kunnen gedemonteerd
worden en waarbij de onderdelen wel
hergebruikt en gerecycleerd kunnen
worden. Daarenboven werken we met
natuurlijke materialen die een langere
levensduur hebben.
We starten steeds van reeds bestaande
zetels die we volledig transformeren. Op
die manier maken we gebruik van wat er
reeds is!

Dit project is mede mogelijk gemaakt
door www.vlaanderencirculair.be!
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Natuurlijke en lokale materialen
Vertrekkende van de bestaande karkassen
bouwen we de zetels op met natuurlijke
materialen, van vulling tot eindstof.
We gebruiken onze streekgebonden
natuurlijke hernieuwbare hulpbronnen.
We geloven in de kracht en de kwaliteiten
van onze eigen gewassen en willen hun
mogelijke toepassingen tonen. Op die
manier zetten we de lokale landbouw in
de kijker.
Daarenboven werken we samen met
lokale bedrijven waardoor ook het
vervuilende transport vermindert.
We hergebruiken zoveel mogelijk
kwalitatieve materialen uit de bestaande
zetels, en gaan ook op zoek naar
gerecycleerde materialen die in een
meubel een nieuw leven kunnen krijgen.
Meer informatie over alle materialen die
we gebruiken kan je vinden op onze
website www.motiefatelier.be/onderzoek.
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Sociaal verhaal
Zorg en zorgzaamheid staan centraal
in onze bedrijfsvoering. We geloven
in het werk dat onze handen kunnen
verrichten en willen de stoffeerambacht
herwaarderen. We geven mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt een
kans om bij en met ons te groeien
en vaardigheden te ontwikkelen. In
samenwerking met Compaan en GTB
bieden we Werkplekleren aan. Met het
maatwerkbedrijf Constructief vzw werken
we samen voor de ontmanteling van
tweedehands meubilair.
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Waarom huren?
Je kan je zetel om de paar jaar wisselen
voor een andere.
Je kan een zetel eerst uittesten via een
huurformule om daarna weloverwogen te
beslissen om de zetel aan te kopen.
Je betrekt een tijdelijke woonst en bij
verhuis wil je je zetel kunnen veranderen.
Je hebt kleine kinderen of huisdieren
waardoor een reiniging of nieuwe hoes af
en toe handig is.
Je bent zeker dat jouw zetel op een
duurzame manier is opgebouwd omdat
deze gemaakt is voor een LANG leven.
Je hoeft je geen zorgen te maken als je
na een paar jaar wil veranderen van zetel.
Je oude krijgt gewoon een nieuw leven
van ons!
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Salons
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FAUTEUILS
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De Rosa salon komt uit het huis van een slagersfamilie. De zetels stonden in de ‘mooie’ kamer
die enkel voor bezoek gebruikt werd. Origineel
waren ze gestoffeerd in gewaagd roze velours
met opvallende details, franjes en floshkes. De
basisvorm blijft behouden, maar voor de afwerking mag het allemaal iets strakker. De zetel
krijgt een nieuwe vulling en zitkussens. Rosa,
hoe kan het ook anders, krijgt opnieuw een felroze eindstof. Eentje voor de durvers!

Rosa

Deze Rolf Benz hoeksalon mochten we na een
tip ophalen in de voormalige woning van Hugo
Claus in centrum Gent. De zetel kwam er
terecht door een tijdelijke bewoner van het
huis, hij woonde er in afwachting van de renovatie van het herenhuis. Rolf Benz model
4500 werd ontworpen in 1986 door designer
Mathias Hoffmann. De gebogen lijnen in het
ontwerp refereren naar Gaudi en staan symbool voor de luxe en vrijheid van de jaren ‘80.

VOOR

Rudolf

VOOR

Info

Materialen

Info

Materialen

Leeftijd - jaren ‘70
Aantal - 1 sofa, 2 fauteuils
Afm. sofa - 192 (b) x 78 (d) x 73 (h) cm
Afm. fauteuil - 84 (b) x 78 (d) x 73 (h) cm

Elastische singelbanden
Gelatexeerde haarplaten
Gerecycleerde katoenplaten
Genaaldvilte wol
Gerecycleerde donsveren
Voorziene eindstof:
roze velours =
vlas + katoenchenille

Merk - Rolf Benz
Ontwerper - Mathias Hoffmann
Leeftijd - jaren ‘80
Aantal - 1 zetel in 3 delen
Afm. - 300 (b) x 90 (d) x 67 (h) cm

Bestaande vulling
Genaaldvilte wol
Gerecycleerde donsveren
Voorziene eindstof:
zwart linnen met rode,
beige, grijze accenten

Prijs
Op aanvraag

16

Prijs
Op aanvraag
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Rolf Benz model 1800 werd ontworpen in de
jaren ‘80. De zetel heeft een asymmetrische,
uitdagende vorm. De bestaande vulling is
nog in goede staat en wordt dus behouden.
De losse kussens die bij het meubel horen
worden vernieuwd en gevuld met gerecycleerde donsveren.

Andreas

SOFA’S
VOOR

Info

Materialen

Merk - Rolf Benz
Ontwerper - Andreas Weber
Leeftijd - jaren ‘80
Aantal - 1
Afm. - 220 (b) x 100 (d) x 73 (h) cm

Bestaande vulling
Genaaldvilte wol
Gerecycleerde donsveren
Voorziene eindstof:
oranje-grijs linnen

Prijs
Huurprijs (12m) - 104 €/m
Huurprijs (24m) - 56 €/m
Nieuwprijs - 1729 €
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Het Cleopatra divanbed van Auping is ontworpen door A.R. Dick Cordemeijer in de jaren
‘50. Het bed heeft een elegante vorm en is
gemaakt van staal en hout. Het is één van de
eerste bedden die in serie werd geproduceerd.
Het daybed kan gebruikt worden als zit- of ligmeubel. De nieuwe vulling is opgebouwd uit
verschillende matrasjes die op elkaar gestapeld
worden. De zachte toplaag van wol kan zowel
gebruikt worden als deken of als kussen.

Audrey

Ella, Lena en Rosaline deelden een atelierruimte
in het gebouw van de voormalige Wasserij van
Vlaanderen in Sint-Amandsberg. Deze groene
zetel stond al in de ruimte toen ze er hun atelier
installeerden. Toen ze verhuisden schonken ze
de zetel aan Motief Atelier. De strakke geometrische vormen en het compacte formaat
maken van deze sofa een allemansvriend. Je
kan hem openklappen tot een zetelbed. De
zetel wordt overtrokken met een linnen stof.

VOOR

Ella

VOOR

Info

Materialen

Info

Materialen

Merk - Auping
Ontwerper - Dick Cordemeijer
Leeftijd - jaren ‘60
Aantal - 1
Afm. - 199 (b) x 83 (d) x 40 (h) cm

Losse wol
Genaaldvilte wol
Gelatexeerde kokosplaten
Gerecycleerde katoenplaten
Boekweitdoppen
Voorziene eindstof:
linnen in verschillende tinten
licht roze

Merk - onbekend
Aantal - 1
Afm. - 210 (b) x 75 (d) x 85,5 (h) cm
Afm. bed - 180 (b) x 105 (d) cm

Elastische singelbanden
Gelatexeerde haarplaten
Genaaldvilte wol
Losse wol
Voorziene eindstof: zachtgroen linnen

Prijs
Huurprijs (12m) - 107 €/m
Huurprijs (24m) - 58 €/m
Nieuwprijs - 2262 €
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Prijs
Op aanvraag
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Deze verfijnde canapé kregen we van een
vriendin, ze erfde de zetel van haar overleden
moeder. De canapé maakte deel uit van een
volledige salon-set. De hoge houten poten
geven dit meubel een elegante uitstraling. De
oorspronkelijke klassieke vulling wordt volledig
vernieuwd.

Greet

Een zetel uit de jaren ‘60 met futuristische
armleuningen. Origineel was hij bekleed met
skai leder in een zwart-witte koeienprint. In de
jaren’90 ruilde de vorige eigenaar, Jupp, de
zetel voor een schilderij met een galeriehouder.
Door de felgele veloursbekleding maken we
van deze zetel dé eye-catcher in jouw zitkamer.

VOOR

Jupp

VOOR

Info

Materialen

Info

Materialen

Leeftijd - jaren ‘50
Aantal - 1
Afm. - 131 (b) x 68 (d) x 71 (h) cm

Jute singelbanden
Jute
Springveren
Crin végétal
Paardenhaar
Genaaldvilte wol
Voorziene eindstof:
donkergroen velvet
linnen

Ontwerper - Onbekend, Nederland
Leeftijd - jaren ‘60
Aantal - 1
Afm. - 174 (b) x 80 (d) x 99 (h) cm

Elastische singelbanden
Gelatexeerde kokosplaten
Genaaldvilte wol
Bestaande kussenvulling
Voorziene eindstof:
gele fijne velvet = linnen +
katoen

Prijs
Op aanvraag
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Prijs
Op aanvraag
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Deze Artifort sofa uit de jaren ‘60 is een iconisch
exemplaar. De zetel werd ontworpen door Kho
Liang le, één van de grondleggers van het Artifort
ontwerp-DNA. Het zuivere ontwerp maakt deze
zetel extra tijdloos.
De stalen poten worden licht blauw gelakt. De hoes
- in een speelse gespikkelde stof - is afneembaar
en dus gemakkelijk te reinigen. De oorspronkelijke
synthetische vulling van de zitkussens wordt
vervangen door Belgische schapenwol.

Marthe

FAUTEUILS
VOOR

Info

Materialen

Merk - Artifort, model C684
Ontwerper - Kho Liang Le
Leeftijd - jaren ‘60
Aantal - 1
Afm. - 180 (b) x 90 (d) x 66 (h) cm

Losse wol (BE)
Gelatexeerde kokosplaten
Gerecycleerde katoenplaten (FR)
Voorziene eindstof:
wit linnen met felgekleurde
spikkel-accenten

Prijs
Huurprijs (12m) - 108 €/m
Huurprijs (24m) - 59 €/m
Nieuwprijs - 2524 €
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Twee relaxzetels uit de jaren ‘60 krijgen een
nieuwe look. Na een volledige ontmanteling
worden ze opnieuw opgebouwd met natuurlijke materialen. De hoes wordt gemaakt in
samenwerking met Alexander Marinus van
‘Hey Jute’. De patroondelen worden handmatig genaaldvilt zodat er geen stofresten zijn.
Deze zetels maken deel uit van een testproject
om genaaldvilte jutevezels te gebruiken als
vulmateriaal en afwerkingsstof tegelijk.

August
& Albert

Deze fauteuils werden gerecupereerd uit de
voormalige stadsbibliotheek van Gent. Ze zijn
strak van vorm en hebben een uitgesproken
houten frame. De zetels worden ontdaan van
hun synthetische vulling en krijgen een nieuwe
natuurlijke vulling. De nieuwe gestreepte linnen
stof én het zwart gelakt onderstel maken van
deze fauteuils een blikvanger in je interieur.

VOOR

Babs

VOOR

Info

Materialen

Info

Materialen

Aantal - 2
Afm. August - 57 (b) x 90 (d) x 111 (h) x cm 		
+ 137 (d) cm - in relaxstand
Afm. Albert - 66 (b) x 76 (d) x 105 (h) cm
+ 132 (d) cm - in relaxstand

Genaaldvilte wol (NL)
Gelatexeerde haarplaten (NL)
Gerecycleerde katoenplaten (FR)
Voorziene eindstof:
genaaldvilte jute

Leeftijd - jaren ‘90
Aantal - 2 + extra op aanvraag
Afm. - 66 (b) x 66 (d) x 79 (h) cm

Genaaldvilte wol (NL)
Gelatexeerde haarplaten (NL)
Voorziene eindstof:
grafisch zwart-wit gestreept
linnen

Prijs
Prijs op aanvraag
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Prijs (per stuk)
Huurprijs (12m) - 33 €/m
Huurprijs (24m) - 18 €/m
Nieuwprijs - 612 €
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Dit stoeltje konden we redden voor het naar de
afvalcontainer ging bij de kringloopwinkel. Het
eikenhouten raamwerk van deze zetel wordt
gezandstraald waardoor zijn mooie natuurlijke
kleur terug naar boven komt. De losse
kussens worden gevuld met een sandwich
van natuurlijke materialen. De afneembare
kussenhoezen kan je gemakkelijk zelf wassen.
Deze fauteuil is ideaal voor een romantische
kamer.

Helena

Deze kuipjes zouden op de afvalberg belanden
omdat ze niet meer verkoopbaar waren.
Nochtans zijn deze fauteuils sierlijk van vorm
en mooi in hun eenvoud. De arbeidsintensieve
ontmanteling deed ons nadenken hoe we
dergelijke zetels kunnen opbouwen met een
meer circulaire aanpak. De nieuwe hoes wordt
daarom afwasbaar en het meubel makkelijker
te demonteren.

VOOR

Julie

VOOR

Info

Materialen

Info

Materialen

Aantal - 1
Afm. - 60 (b) x 65 (d) x 85 (h) cm

Gerecycleerde rubberbanden
Gelatexeerde kokosplaten
Genaaldvilte wol
Voorziene eindstof:
100% linnen (BE)

Leeftijd - jaren ‘90
Aantal - 2
Afm. - 70 (b) x 82 (d) x 80 (h) cm

Gelatexeerde haarplaten
Gerecycleerde katoenplaten
Gerecycleerde rubberbanden
Genaaldvilte wol
_
Voorziene eindstof:
100% linnen met coating

Prijs
Op aanvraag
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Prijs
Op aanvraag
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Marcel is een stevige fauteuil met hardhouten
structuur. De oorspronkelijke gebloemde stof
had zijn beste tijd gehad. Ook het volledige
binnenwerk wordt vernieuwd. Met een effen
linnen eindstof krijgt Marcel een moderne
nieuwe look. Deze fauteuil is er echt één om
in weg te zinken met een boek en een goed
glas wijn. Een sierkussen uit de oorspronkelijk
stof maakt het geheel af.

Marcel

Dit duo robuuste fauteuils,oorspronkelijk in
rood fluweel, komen ook uit het Kringwinkel
depot. Het stevige karkas in hardhout maken
het de moeite waard om deze zetels een
nieuw leven te geven. De zetels werden
ontmanteld op de site van het Kringloop
depot (Deltagroep) door de werknemers van
maatwerkbedrijf Constructief vzw. Na de
ontmanteling worden de zetels geherstoffeerd
in ons eigen atelier.

VOOR

Michel

VOOR

Info

Materialen

Info

Materialen

Aantal - 1
Afm. - 100 (b) x 90 (d) x 86 (h) cm

Jute singelbanden
Jute
Springveren
Crin végétal
Paardenhaar
Genaaldvilte wol
Voorziene eindstof:
zwart-wit geweven
linnen

Aantal - 2
Afm. - 85 (b) x 85 (d) x 75 (h) cm

Jute singelbanden
Jute
Springveren
Crin végétal
Paardenhaar
Genaaldvilte wol
Voorziene eindstof:
wit linnen met fel
gekleurde spikkels

Prijs
Op aanvraag
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Prijs
Op aanvraag
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Deze frivole zeteltjes komen uit de oude
stadsbibliotheek van Gent. De bestaande
synthetische
vulling
wordt
volledig
verwijderd. Met de bestaande basis; een
gelobde multiplexvorm, bedachten we een
nieuw ontwerp. De metalen poten worden
vervangen door nieuwe multiplex poten. Op
de zitting komt een extra los kussen gevuld
met gerecycleerde donsveren. Dit geeft de
zetel een ultrazacht zitcomfort.

Patrick

VOOR

Info

Materialen

Aantal - op aanvraag
Afmetingen - 80 (b) x 55 (d) x 65 (h) cm

Gerecycleerde donsveren (NL)
Gerecycleerde katoenplaten
Genaaldvilte wol (NL)
Voorziene eindstof:
blauwe hennepstof of een stof
naar keuze

Prijs
Op aanvraag
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Prijsberekening
De prijsberekening van een zetel bouwen
we op aan de hand van een tabel waarin
een opdeling wordt gemaakt van de
gebruikte materialen en werkuren. Bij
sommige zetels wordt ook restauratie of
lakwerk van het karkas (frame) in rekening
gebracht.

Formules

De huurprijs wordt bepaald door de
noodzakelijke stoffeerwerken na een
huurperiode van minimum 1 jaar. Deze
omvat meestal het demonteren, het
verwijderen van de afwerkingsstof, het
vernieuwen van de toplaag van de vulling
en het maken en monteren van een
nieuwe eindhoes. We gaan ervan uit dat
de vernieuwde vulling met duurzame
materialen voor een zeer lange tijd
meegaat en dus na reiniging steeds
opnieuw kan gebruikt worden.
Een administratieve kost, een verzekering
en een kleine intrest op de totale
productiekost wordt hierbij nog in
rekening gebracht. Deze zijn inbegrepen
in de prijzen vermeld op de fiches.
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Formules
Een zetel van Lease a Couch kan je
huren vanaf een periode van minimum
12 maanden. Dit stelt ons in staat om de
kostprijs van het volledig herstofferen
van een zetel te verantwoorden. Huur je
voor een langere periode dan wordt de
huurprijs lager. Je kan steeds een prijs
op maat ontvangen als je een specifieke
huurtermijn in gedachten hebt.
Bij elke sofa of fauteuil staat vermeldt:
- huurprijs voor minimum 12 maanden
- huurprijs voor minimum 24 maanden
- nieuwprijs: als je de zetel onmiddellijk wil
aankopen ipv. huren
Als je de zetel getest hebt en deze is goed
bevonden na een bepaalde huurtermijn,
kan je ook beslissen om de zetel aan
te kopen. Dan wordt de huurprijs in
mindering gebracht van de nieuwprijs.
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Motief Atelier

Team

We ontvangen je graag in ons atelier.
Bel of mail ons voor een afspraak!
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www.motiefatelier.be
Atelieradres
Meulestedekaai 1
9000 Gent
T: 0479 33 18 02
E: info@motiefatelier.be
_
Facturatieadres
Motief Atelier VOF
Meerhem 143
9000 Gent
btw BE 0672 761 514
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